INFORMACJA PRASOWA

AGRA W SIECI RAZEM Z ARTFACT/INVALUABLE
Dom Aukcyjny Agra-Art oraz Artfact/Invaluable będą razem prowadzić
aukcje w Internecie. Oznacza to, że po raz pierwszy polski dom aukcyjny
wejdzie do światowego systemu licytacji Artfact/Invaluable.
Porozumienie zdecydowanie wzmocni także promocję polskiej sztuki,
szczególnie nowoczesnej.
Agra-Art od najbliższej aukcji (26 kwietnia), będzie oferował możliwość
licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet klientom zagranicznym, dzięki
oprogramowaniu i know-how stosowanemu od lat przez firmę
Artfact/Invaluable.
Wygodniejsza licytacja
- Współpracę z Artfact/Invaluable rozpoczęliśmy w 2007. Jednak dopiero teraz
klienci zagraniczni serwisów Artfact/Invaluable oraz Ebay Live będą licytować
na aukcjach Agry na żywo (w czasie rzeczywistym) przez Internet za pomocą
oprogramowania udostępnionego przez naszego partnera – mówi Konrad
Szukalski, wiceprezes Agry.
Ten system stanie się dużym ułatwieniem dla klientów z zagranicy. Otrzymają
profesjonalne narzędzie w języku angielskim, umożliwiające zakupy w sposób
równie wygodny jak klienci obecni na sali.
Promocja sztuki nowoczesnej
Kolejna korzyść płynąca z umowy to promocja polskiej sztuki na świecie.
Dzięki temu, że dostęp do licytacji poszerzy się o tysiące zagranicznych
kolekcjonerów, nazwiska polskich artystów dużo śmielej wejdą do
międzynarodowego obiegu sztuki. Oprócz tego ceny uzyskane za ich prace będą
pozostawać w bazach danych Artfact/Invaluable, co – samo w sobie - jest
potężnym narzędziem promocji.

Nic więc dziwnego, że najbliższa aukcja Agry-Art , pierwsza organizowana
wspólnie z Artfact/Invaluable będzie zawierała dzieła współczesnej sztuki
polskiej. Aukcja odbędzie się 26 kwietnia, o godz. 19:00 – więcej o aukcji na
stronach www.agraart.pl.
- Uważamy, że dzięki partnerstwu z Artfact/Invaluable, zainteresowanie
międzynarodowego rynku łatwiej przełoży się na konkretne działania – czyli
zakupy dzieł polskich artystów – dodaje Konrad Szukalski.
Informacje o Artfact/Invaluable/ RFC
Artfact/Invaluable to jeden z największych światowych serwisów gromadzących
notowania aukcyjne, a także twórca oprogramowania do licytacji na żywo przez
Internet.
Firma powstała w wyniku fuzji trzech podmiotów – Artfact ( zał. 1989, USA),
Invaluable (zał. 1988, Wielka Brytania) oraz RFC Systems (USA).
Pierwsze dwie działały na lokalnych rynkach sztuki zajmując się gromadzeniem,
przetwarzaniem oraz promocją aukcji.
RFC Systems to firma informatyczna tworząca oprogramowanie dla domów
aukcyjnych była m.in. głównym developerem oprogramowania i wsparcia
technicznego systemu aukcji Ebay Live organizowanych przez Ebay Inc.
Dzięki połączeniu tych trzech podmiotów (Artfact i RFC w 2006, Artfact i
Invaluble w 2007) , firma posiada bazę notowań aukcyjnych ponad 40 mln
obiektów od 1980 r, około 6 mln zarejestrowanych i potwierdzonych
użytkowników aukcji Live, a dziennie na aukcjach wystawianych jest około 100
000 obiektów. Strony serwisu Artfact w USA i Invaluable w Wielkiej Brytanii
odwiedza dziennie 20 000 użytkowników.
Po rezygnacji przez Ebay Inc prowadzenia aukcji na żywo przez Internet (z
początkiem roku 2009) przejął funkcję głównego operatora światowych aukcji
live zawężonych wyłącznie do kategorii dzieł sztuki i designu.
Partnerami Artfact/Invaluable jest około 1000 liczących się domów aukcyjnych
z całego świata jak Koeller (Szwajcaria), Doyle (USA), Artcurial (Francja) czy
Dorotheum (Austria).
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Informacje o Agra-Art. S.A.
Agra-Art S.A. jest wiodącym i jednym z najstarszych domów aukcyjnych w
Polsce (powstał w 1989 r). Specjalizuje się w aukcjach polskiego malarstwa
dawnego i współczesnego. Na aukcjach Agry-Art pojawiają się dzieła
najwybitniejszych polskich artystów dawnych (Chełmoński, Matejko,
Malczewski, Wyspiański, Wierusz-Kowalski) jak i współczesnych
(Nowosielski, Kantor, Tarasin, Sasnal).
Od 2002 roku Agra-Art posiada również własny serwis aukcji on-line, a od 2004
umożliwia licytację przez Internet razem z salą dzięki własnemu
oprogramowaniu. Agra-Art udostępnia również publicznie własną bazę notowań
aukcyjnych zawierającą historyczne dane od 1992 r. Szacowany udział w
aukcyjnym rynku dzieł sztuki wynosi ponad 20% (w roku 2008). Od 1997 roku
jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie.
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